
     ТЕМИ РЕФЕРЕТІВ З ПРЕДМЕТУ «ВСТУП ДО ФАХУ» 

1. Фінансова система та її склад. 

2. Проблеми розвитку фінансової системи в Україні. Фондова форма 

формування та 

використання фінансових ресурсів. 

3. Фінанси державних підприємств і організацій. 

4. Фінансова політика держави. 

5. Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на фінансову 

політику країни. 

6. Охарактеризуйте інфраструктуру фінансової системи України. 

7. Огляд нормативно-правового забезпечення щодо функціонування окремих 

сегментів 

фінансового ринку. 

8. Фінансова система України як сукупність ланок фінансових відносин, її 

структура. 

9. Зміст та призначення фінансової політики.  

10. Цілі грошово-кредитної політики, інструменти впливу. 

11. Типи фінансової політики: жорстка регламентація; помірна регламентація; 

політика мінімальних обмежень.  

12. Зміст процесу формування та вдосконалення фінансового механізму 

України. 

13. Значення фінансового контролю у реалізації фінансової політики та 

фінансових 

планів. 

14. Об’єкти, суб’єкти, функції державного управління фінансами 

15. Органи державного фінансового контролю. 

16. Права й обов’язки органів виконавчої влади в галузі управління фінансами. 

17. Системи управління державними фінансами. 

18. Суб’єкти фінансового контролю. 

19. Форми і методи фінансового контролю. 

20. Бюджет (кошторис) як інструмент фінансового планування. 

21. Фінансовий механізм та його складові елементи. 

22. Фінансові нормативи, ліміти, резерви. 

23. Фінансові стимули і санкції. 

24. Бюджет як основний фінансовий план держави. 

25. Бюджетна політика, її зміст і мета. 

26. Бюджетний вплив на забезпечення економічного та соціального розвитку 

країни. 

27. Бюджетний механізм, форми і методи мобілізації і використання 

фінансових ресурсів. 

28. Бюджетний процес та його елементи 

29. Взаємозалежність ВВП та бюджету. 

30. Види податкових ставок. Пропорційні, прогресивні, регресивні ставки. 



31. Визначте фактори, що визначають стан бюджету. 

32. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 

33. Внутрішній та зовнішній державний борг 

34. Вплив державної податкової політики на розвиток економіки 

35. Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на бюджетну політику держави. 

36. Державний борг і управління ним 

37. Державний кредит як економічна категорія, його класифікація. 

38. Джерела та методи формування доходів бюджету. 

39. Економічна сутність бюджету та його функції 

40. Елементи податку: суб’єкт, об’єкт, джерело, одиниця оподаткування, 

податкова ставка, податкова квота, податкові пільги. 

41. Мета, об٬єкти і суб’єкти бюджетного контролю 

42. Методи управління зовнішнім боргом. 

43. Методи фінансування бюджетного дефіциту і наслідки їх застосування. 

44. Непрямі податки, їх склад та характеристика. 

45. Організація виконання бюджету. 

46. Пільги з податку на додану вартість. 

47. Податок на доходи фізичних осіб та його податкові елементи. 

48. Податок на прибуток підприємств в податковій системі України: сутність і 

значення. 

49. Поняття та види мита. Законодавча основа стягнення мита.  

50. Поточний бюджет і бюджет розвитку. 

51. Поточні видатки та видатки розвитку. 

52. Причини виникнення бюджетного дефіциту. 

53. Проблеми отримання та повернення міжнародних кредитів. 

54. Регулювання платіжного балансу. 

55. Розподіл доходів та витрат між окремими видами бюджетів України. 

56. Розподіл податків між ланками фінансової системи. 

57. Роль і місце бюджету у перерозподільних відносинах у суспільстві. 

58. Система податкових органів в Україні, їх завдання та функції. 

59. Склад платіжного балансу. 

60. Податкове законодавства в Україні. 

61. Способи фінансування бюджетного дефіциту та наслідки їх використання. 

62. Структура бюджетної класифікації. 

63. Структура бюджетної системи України. 

64. Сутність податкового контролю. 

65. Управління державним кредитом. 

66. Характеристика стану бюджету: рівновага доходів і видатків; бюджетний 

надлишок; бюджетний дефіцит. Фактори, що визначають стан бюджету. 

67. Економічна сутність та призначення цільових фінансових позабюджетних 

фондів 

68. Місцеві фінанси у фінансовій системі країни. 

69. Фінансові проблеми місцевого самоврядування. 



70. Права і обов’язки органів виконавчої влади в області управління фінансами. 

71. Вплив місцевих фінансів на економічний розвиток регіонів. 

72. Джерела, склад і структура доходів місцевих бюджетів. 

73. Види податкових надходжень до місцевих бюджетів. 

74. Роль загальнодержавних і місцевих податків і зборів у формуванні місцевих 

бюджетів. 

75. Місцеві позики як інструмент поновлення доходів місцевих бюджетів. 

76. Власні доходи місцевих бюджетів — основа фінансової незалежності 

місцевого 

самоврядування. 

77. Суть, функції та роль фінансів підприємств. 

78. Грошові фонди і фінансові ресурси. 

79. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств. 

80. Формування статутного капіталу підприємства в залежності від 

організаційно-правової форми. 

81. Принципи організації фінансів підприємств. 

82. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи, завдання і функції 

управління фінансами підприємств. 

83. Джерела формування оборотних коштів. 

84. Джерела формування та розміщення фінансових ресурсів суб’єктів 

господарювання. 

85. Нерозподілений прибуток підприємства: зміст, джерела формування та 

використання. 

86. Необоротні активи підприємства. 

87. Форми фінансової звітності підприємства. 

88. Кредитне фінансування суб’єктів господарювання. 

89. Визначення та економічна сутність фінансового ринку в кругообігу 

фінансових ресурсів. Попит та пропозиція грошей. 

90. Ресурси фінансової системи: державні фінанси, фінанси суб'єктів 

господарювання, фінанси населення. 

91. Роль фінансового ринку у функціонуванні фінансової системи 

92. Структура фінансового ринку за видами фінансових ресурсів. 

93. Структура фінансового ринку: характеристика складових. 

94. Суб’єкти (учасники) фінансового ринку України. 

95. Функції фінансового ринку. 

96. Фінансові активи та фінансові інструмент. 

97. Класифікація фінансових посередників. 

98. Характеристика небанківських фінансово-кредитних установ: страхова 

компанія, кредитна спілка, компанія по управлінню активами, інститут 

спільного інвестування тощо. 

99. Валютний ринок та його функції. 

100. Валютна цінність, валюта. Умови конвертованості валют. Валютні 

операції. 


